
 

 

 
 

 

Data: 18 iulie 2016 

 

Anunț de presă 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier 

Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 

2009 – 2014.  

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural, propunându-şi renovarea, conservarea şi protejarea monumentului 

istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creşterea atractivităţii turistice, prin finalizarea 

investiţiilor propuse prin proiect şi, implicit, dezvoltarea comunităţii locale.  

Termenul de finalizare al proiectului este 30.09.2016, iar până în prezent s-au finalizat lucrările și s-a 

admis recepția la terminarea acestora. 

În perioada următoare se vor derula sub-activitățile: 

- “Repunerea în funcțiune a spațiului muzeal” care va consta în realizarea unui proiect tematic cu 

privire la expoziția permanentă, pornind de la reconstituirea interioarelor (spații de locuit, spații de lucru) așa 

cum erau în perioada în care maestrul Gabriel Popescu locuia la Vulcana Pandele. De asemenea, având în 

vedere specificul de casa memorială, tematica expozițională se va axa pe personalitatea gravorului - familia 

sa și va scoate în evidență bunurile de patrimoniu rezultate din activitatea ca gravor și întemeietor al Școlii 

Naționale de Gravură. 

- “Punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat/conservat/valorificat” care va 

cuprinde activități cu publicul și va consta în deschiderea muzeului către vizitatori în vederea valorificării 

monumentului istoric restaurat, cât și creșterii numărului de turiști. 

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 

207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro. 

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro.  

 

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”. 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. 
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